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 -تركيا نموذجا-

The importance of encouraging local and foreign investment in achieving 

comprehensive development 

- Turkey is a model - 
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 : ملخص
شكلت التحوالت الكربى لإلقتصاد الرتكي، منوذجا رائدا للكثري من الدول الساعية لتحقيق  الوبةقة التويو قة 

هقذا مقا  وجتسيد التطور، فكانت ميكانزمات هذا التحول هو اإلهتيام وتشجيع اإلستثيار مبختلف أنواعه،
حيقققع  عتقققرب  وهحقققدال التوييقققة،  هقققدل هليقققه هقققذا ادلققققال مقققن تةيقققان لقققدور وأثيقققة اإلسقققتثيار    لققق  الثققق و 

اإلستثيار أهم أدا  خلل  الث و  احمللية، عرب توطني ادلوشئات اإلقتصقاد ة   بيئقة يليقة  تقا مةاشق   بقا ف اد 
وهحتياجاهتم، فتساهم   التوظيف وبعع احل كية التجار ة واخلدمية وفا العزلة وربط ادلواط  بةعضها، هذه 

 هليقه   لق التوييقة الشقاملة، وهقذا مقا  احمللي و ا جويب، أهم أدا  مقن أدوا  ادلعطيات جعلت من اإلستثيار
 عرب  د د العالقة بني اإلستثيار والتويية   الويوذج الرتكي.من نتائج هذا ادلقال، 

 اإلستثيار احمللي، اإلستثيار ا جويب،  ل  الث و ، التويية الشاملة.:يةكلمات مفتاح

Abstract: The major transformations of the Turkish economy have been a 

pioneering model for many countries seeking to achieve development 

leapfrogging and the embodiment of development. The mechanisms of this 

transformation were the interest and encouragement of investment of various 

types, especially local ones. It is the most important tool for creating local wealth 

and for settling economic establishments in a local environment , Thus 

contributing to the employment and the revitalization of trade and service and the 

separation of isolation and linking regions, these data made local investment the 

most important tool of comprehensive development, and this is what we address 
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in this intervention, by determining the relationship between investment and 

development in the Turkish Models. 

Keywords: Domestic investment, foreign investment, wealth creation, and 

comprehensive development. 

Résumé:: Les transformations majeures de l’économie turque ont constitué un 

modèle pionnier pour de nombreux pays qui cherchent à réaliser des progrès 

décisifs en matière de développement et à les incarner. Les mécanismes de cette 

transformation ont été l’intérêt et l’encouragement de divers types 

d’investissements, en particulier locaux. C’est l’outil le plus important pour créer 

de la richesse locale et pour s’installer dans un environnement local, contribuant 

ainsi à l’emploi et à la revitalisation du commerce et à la séparation de l’isolement 

et reliant des régions de développement global, et c’est ce que nous abordons dans 

cette intervention, en déterminant la relation entre investissement et 

développement dans les modèles turcs. 

Mots-clés: Investissement intérieur, investissement étranger, création de 

richesse et développement global 
__________________________________________ 

 a.abdellaoui@univ-dbkm.dz: الالوي عبدالسالم عبد: المؤلف المرسل

 : مقدمة.1

ضة مً هىعها، وىنها ئؾخُاعذ زالٌ ؾىىاث كلُلت أن جهبذ واخضة  حعخبر ججغبت جغهُا الاكخهاصًت فٍغ

 لالؾدثماعاث الخاعحُت، وأهثرها وكاَا في ؤلاؾدثماعاث اإلادلُت، فهي بظلً مً 
ً
مً أعلى البلضان حظبا

ت مً الاؾخلغاع أؾغع البلضان همىا في اإلاإقغاث الاكخهاصًت، والؿبب وعاء ول هظا جمخعها بدال

الؿُاس ي الخلُلي على مضي الثالزت عكغ عاما اإلاايُت، هما أن لضي خيىمتها أهضافا واضخت، خيىمت 

صولت خٌى العالم، بل ويمً  20حعغف هُف جسُِ ألن ًيىن اكخهاصها يمً أكىي اكخهاصًاث 

 .زامـ أهبر اكخهاصًاث في العالم زالٌ ؾىىاث كلُلت

ْهغث بُاهاث عؾمُت، خضور كفؼة في معضٌ الىمى الاكخهاصي لُهل ئلى ئن ؤلاكخهاص التروي التي أ

وله  2015% في عام 4، هما هما بيؿبت 2015% في ألاقهغ الثالزت ألازحرة مً العام كبل اإلااض ي 5.7

%، ول هظا وان زمغة 3.9مضعىما، لُخجاوػ جىكعاث اإلاإؾؿاث اإلاالُت التي جىكعذ أال ًخجاوػ اإلاعضٌ 

حظب ؤلاؾدثماع ألاحىبي، والعمل على جىَُىه في مجاالث الهىاعت والؿُاخت والفالخت لغواج ؾُاؾاث 

وغحرها مً اليكاَاث اللائمت على حكُِض البنى ؤلاكخهاصًت، مً أحل زلم الثروة اإلادلُت، هظا ئيافت 
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جاالث ئلى حصجُع ؤلاؾدثماع اإلادلي الخام باألفغاص عحاٌ ألاعماٌ والكغواث الهغحرة واإلاخىؾُت، في م

منها الفىضكت والخغف واإلالاوالجُت والخجاعة والهىاعاث الهغحرة، وغحرها مً ؤلاؾدثماعاث التي تهضف ئلى 

ً عجلت الخىمُت وجفعل ؤلاكخهاص، لظلً وان لإلؾدثماع الضوع الباعػ في صعم الخىمُت الكاملت في  جدٍغ

 :خالُتجغهُا، وهظا ما هدىاوله في هظه اإلاضازلت، مً زالٌ ؤلاقيالُت ال

 إلى أي مدى ساهمت إلاستثمارات املحلية وألاجنبية في ثحقيق التنمية الشاملة في ثزكيا ؟

 املحور ألاول: محددات إلاقتصاد والتنمية في ثزكيا.2

 :الوضع إلاقتصادي العام لتركيا في مطلع ألالفية الجدًدة 1.2

مً خُث الىاجج اإلادلي  15مً خُث الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الاؾمي، واإلاغجبت  17جغهُا هي الضولت 

ؤلاحمالي )حعاصٌ اللىة الكغائُت للُابان وأوعبا الغغبُت(، جغهُا عًى مإؾـ في مىٓمت الخعاون 

ً لالكخهاصًاث الغئِؿُت )1961والخىمُت الاكخهاصًت) صٌؿمبر  31(، مىظ 1999( ومجمىعت العكٍغ

ا حؼء مً الاجداص الجمغوي في الاجداص ألاوعوبي.1995 ًً  ، وجغهُا أً

: زالٌ علض الدؿعُيُاث اإلااض ي، وان لعضم )قبل التحوالت الكبرى( 2002إلاقتصاد التركي قبل  2.2

ًً اإلادلي وألاحىبي بؿبب اعجفاع  أة الضَّ الُلحن الؿُاس ي في جغهُا آزاع ؾلبُت جغهذ الاكخهاص جدذ َو

طخم، وعجؼ اإلاىاػهت الىبحر، واعجفاع عجؼ الخؿاب الجاعي، وكض أزفلذ الخيىماث الائخالفُت في الخ

، ويع خؼب العضالت والخىمُت مىٓىًعا 2002معالجت هظه اإلاكىالث، لىً وبعض نعىصه ئلى الؿلُت في 

 بـ
ً

أهضث الخيىمت  «.جغهُا الجضًضة»حضًًضا لالكخهاص والؿُاؾت والؿُاؾت الخاعحُت، ٌكاع ئلُه ئحماال

ًعا مً آلازاع الؿلبُت ألػمت  على الاهًباٍ اإلاالي، والخدٌى الهُىلي، والخصخهت، حعافذ جغهُا ؾَغ

 اإلاالُت العاإلاُت بأكل يغع.  2008اإلاالُت، وخللذ معضٌ همى ّ مُغًصا، هما هجذ البالص مً أػمت  2001

التروي مما أصي لخدلُله أصاء أكل  أللذ ؤلازفاكاث الؿُاؾُت بٓاللها ؾىىاث عضًضة على الاكخهاص

اث عضم الُلحن الؿُاس ي العالُت زالٌ الدؿعُيُاث جأزحر ؾلبي  مً ئمياهاجه الياملت، هما وان إلاؿخٍى

 1على عضص مً اإلاجاالث، منها الاكخهاص.

البرإلااهُت عً ئزفاق أخؼاب ؾُاؾُت عضًضة في جأمحن جمثُل لها باإلاجلـ  2002أؾفغث اهخساباث 

عي ش البالص الؿُاس ي، خُث فاػ خؼب  الدكَغ ني، وهىظا فخدذ الاهخساباث نفدت حضًضة في جاٍع الَى

، وقغع في ؾلؿلت ئنالخاث في الؿُاؾت، 2002العضالت والخىمُت فىًػا ؾاخًلا في اهخساباث 

جغهُا »والاكخهاص، والؿُاؾت الخاعحُت، وغحرها مً اإلاجاالث الغئِؿت التي ٌكاع ئليها مجخمعت بـ

ذ البالص «ةالجضًض
ّ
عاًما،  11، فللض ويعذ الاهخساباث نهاًت لخعاكب الخيىماث الائخالفُت التي قل

ي الؿلُت أوازغ 
ّ
، اجسظ خؼب العضالت والخىمُت زُىاث لخدلُم الاؾخلغاع الاكخهاصي 2002فبعض جىِل
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ٍ اإلاالي والؿُاس ي، وزالٌ هظه الفترة، ويعذ الخيىمت لىائذ حضًضة للىٓام اإلاهغفي، بهضف الاهًبا

وزصخهت اإلاكغوعاث اإلاملىهت للضولت، وصقيذ ؾُاؾاث الخيىمت فترة مً الىمى اإلاخىانل، في هظه 

ؼ اإلاالُت العامت، وػٍاصة فعالُت اإلاإؾؿاث العامت،  ألازىاء اجسظ خؼب العضالت والخىمُت جضابحر لخعٍؼ

مُت الخىم، أحغث زالر وججىب الىكىع في فش الضًىن، وزالٌ العلض الظي جىلى فُه العضالت والخى

ا أصاء صٌو عضًضة حعاوي أػماث  ًُّ  لالكخهاص التروي الظي ًفىق أصاؤه خال
ً

خيىماث مخعاكبت ئنالًخا قامال

 بمىُلت الُىعو مً خُث مسخلف مإقغاث الاكخهاص الىلي.

 الكخهاص جغهُا زالٌ العلض اإلااض ي مع ؤلاقاعة إلاإقغاث الا
ً

كخهاص ًلضم هظا اإلادىع مً اإلاضازلت جدلُال

الىلي، وجدٌى اإلاالُت العامت، والؿُاؾاث الاحخماعُت الجضًضة، وجدؿً العالكاث باإلاىٓماث الضولُت، 

 2اإلاالُت العاإلاُت.  2008وحغحراث الاكخهاص العالمي علب أػمت 

اصة هبحرة في  2001الغزُهت علب أػمت  أصي جىؾع ألاؾىاق العاإلاُت وجىافغ الائخماهاث اإلاالُت ئلى ٍػ

جضفم عؤوؽ ألامىاٌ مً ألاؾىاق اإلاالُت ئلى الضٌو الىامُت. زالٌ هظه الفترة، حعل جىافغ الؿُىلت 

الىاؾع في ألاؾىاق العاإلاُت، مع اعجفاع أؾعاع الفائضة الخلُلُت في جغهُا، البالص وحهت حظابت لغؤوؽ 

ا بيؿبت ألامىاٌ، وهدُجت لظلً ا مً اهىماف بلغ  2002باإلائت في  6.2، سجل الاكخهاص همىًّ ًُ  5.7مخعاف

ا بلغذ وؿبخه 2001باإلائت في  باإلائت  8.4، و2004باإلائت في  9.4، و2003باإلائت في  5.3، وقهضث البالص همىًّ

اصة . زالٌ هظه الفترة، لم ًىً الىمى الاكخهاصي عاحًعا فلِ ئ2006باإلائت في  6.9، و2005في  لى ٍػ

حجم الؿلع والخضماث اإلاهضعة، بل الهخعاف الُلب اإلادلي هظلً، في الىكذ هفؿه، أؾهمذ 

 عً الخضابحر 
ً

اؾدثماعاث أحىبُت مباقغة هبحرة في ؤلاهخاج اإلادلي، بفًل هظه ألاؾباب ولها، فًال

غوهت يض الىكائُت اإلاخىىعت وبغهامج الخلكف الاكخهاصي بعض ألاػمت، اهدؿب الاكخهاص التروي م

 .2007و 2002بحن  1950الهضماث الخاعحُت وسجل ئخضي أؾغع فتراث الىمى مىظ 

ت  2008لىً أزغث أػمت  اإلاالُت العاإلاُت في الاكخهاص التروي بكيل عئِـ مً خُث العالكاث الخجاٍع

ٌ ئلى باإلائت. هدُجت لفترة الغوىص، قغعذ جغهُا حؿعى للىنى  4.8ئلى عوىص بلغ  2009بضعحت ما، وأصث في 

ت التي جًم الغالبُت العٓمى  أؾىاق حضًضة على أمل ئًجاص بضائل لالجداص ألاوعوبي، وهى الىخلت الخجاٍع

ت مع أؾىاق حضًضة، باإليافت ئلى  مً حجم الخجاعة الخاعحُت للبالص، وللض أؾهم ئوكاء نالث ججاٍع

ئعاصة جغهُا لهُيلت كُاعها اػصًاص حجم الُلب اإلادلي والهاصعاث في حعافي الاكخهاصي التروي. يمىذ 

الخلُلي وئخُائه ئمياهُت أن حؿاهم حمُع كُاعاتها في الىمى الاكخهاصي، وأجاخذ لالكخهاص أصاء 

 3. 2011و  2010حًُضا للغاًت في 
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ا بمعضٌ  ا ؾىىًٍّ ا  8.5زالٌ هظه الفترة، سجل الاكخهاص التروي همىًّ باإلائت لُهبذ زاوي أؾغع اكخهاص همىًّ

. وانل اكخهاص جغهُا وجحرة همّىه بفًل التزام 2011باإلائت في  9.2عض الهحن التي بلغ همّىها في العالم، ب

ؿلت، بِىما جأزغث صٌو مىُلت الُىعو جأزًغا قضًًضا 
ّ
الخيىمت باالهًباٍ اإلاالي والؿُاؾت الاكخهاصًت اإلاد

ا مخىايًعا وأزفم  2012باإلائت في  2.2بلغ  حغاء ألاػمت اإلاالُت العاإلاُت. عغم جدلُم الاكخهاص التروي همىًّ

ا 
ً
عت أوكُت اكخهاصًت مسخلفت في جغهُا وأْهغ خغاو في جلبُت الخىكعاث، ئال أن هظا ألاصاء عغى جىَى

ا لهُاول البالص الاكخهاصًت، فعلب أػمت  ًُّ اإلاالُت وفترِة التراحع الالخلت، سجل الاكخهاص  2001وؿب

ا خت ًُ ا عال ا ؾىىًٍّ ، قهض 2011–2002اإلاالُت العاإلاُت. على مضي علض ، 2008ى أػمت التروي باؾخمغاع همىًّ

ا مخىؾُا بلغ  ا ملاعهت بمخىؾِ همى  –باإلائت  6.5الاكخهاص همىًّ باإلائت على مضي  4.7مما ٌعض أصاًء كىًٍّ

(، ؾخدلم جغهُا OECDالثالزحن عاًما اإلاايُت. وفًلا لخلضًغاث مىٓمت الخعاون الاكخهاصي والخىمُت )

ا ؾ ا بمخىؾِ همىًّ ا. 2017و 2011باإلائت بحن  6.7ىىًٍّ ًًّ ا اكخهاص  4لخهبذ أؾغع بلضان اإلاىٓمت همىًّ

اث  2012و 2002وان ألصاء البالص اللىي في الىمى الاكخهاصي الؿىىي بحن  ا في مؿخٍى ًً جأزحر ئًجابي أً

 10504مالي للفغص ، بلغ الىاجج اإلادلي ؤلاح2012الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفغص زالٌ هفـ الفترة. في 

ىُت ملابل  . في الىكذ طاجه، عؼػث جغهُا مياهتها بحن البلضان الىامُت 2002صوالًعا في  3492صوالعاث أمٍغ

بمؿاعضة همىها الاكخهاصي. لىً هظا الخُىع حعل جغوٍج ئهخاج مىخجاث طاث كُمت مًافت عالُت 

وإلجاخت همى أهثر وجغهحز حهىصها على  يغوعة مُللت لهظا البلض، لًمان جغاهم أهبر للمضزغاث اإلادلُت

َغن الضزل اإلاخىؾِ، وهى مكيلت قائعت لضي 
َ

كُاع ألاعماٌ الخىافؿُت لخجىب الىكىع في ق

عِغّف البلضان طاث الىاجج اإلادلي  ٌُ ، الظي  الاكخهاصاث الىامُت. بدؿب جهيُف البىً الضولي للضٌو

، والبلضان طاث الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفغص «لمىسفًت الضز»صوالعاث بأنها  1105ؤلاحمالي للفغص صون 

، والبلضان طاث الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفغص فىق «مخىؾُت الضزل»صوالًعا بأنها  12275و 3976بحن 

اصة  2015-2013؛ تهضف زُت جغهُا مخىؾُت ألاحل لفترة «مغجفعت الضزل»صوالًعا بأنها  12276 ئلى ٍػ

، لخهبذ صولت طاث صزل مغجفع خؿب 2015صوالًعا بدلٌى  12859ئلى  الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفغص

معاًحر البىً الضولي. ئيافت ئلى الخدؿِىاث الؿالفت في الىمى الاكخهاصي، اجسظث خيىمت خؼب 

لت ألاحل إلاعالجت اعجفاع الخطخم، وهى عىهغ جللُضي في  ا جضابحر معُىت ٍَى ًً العضالت والخىمُت أً

 الاكخهاص التروي. 

اث  2001هٓام اؾتهضاف الخطخم الظي اعخمضجه الخيىمت الترهُت علب أػمت  خضص اإلاالُت مؿخٍى

الخطخم اإلايكىصة وأعلنها. جدذ هظا الىٓام، واهذ أصاة الؿُاؾت الىلضًت ألاؾاؾُت اإلاخاخت للبىً 

 اإلاغهؼي هي أؾعاع الفائضة كهحرة ألاحل. مثلذ جىكعاث البىً اإلاغهؼي، بكأن الخطخم واإلاإقغاث

، وواهذ بمثابت مبضأ 
ً

الاكخهاصًت ألازغي، ئهظاًعا مبىًغا يض الًغٍى الخطخمُت التي كض جيكأ مؿخلبال
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اإلاالُت  2001جىحُهي إلاؿإولي البىً اإلاغهؼي زالٌ عملُاث نىع اللغاع بكأن أؾعاع الفائضة. أصث أػمت 

واعخماص ؾُاؾت « تهضفتالؿُاؾت الىلضًت اللائمت على أؾاؽ أؾعاع الهغف اإلاؿ»الههغاف جغهُا عً 

 عنها. ؾمذ هظا الىهج لالكخهاص التروي بدسجُل معضٌ جطخم أخاصي الغكم « اؾتهضاف الخطخم»
ً

بضًال

ع 2001باإلائت في  54.4، علب معضٌ جطخم عهُب بلغ 2004باإلائت( في  9.4) . صفع الاهخعاف الؿَغ

الاكخهاصي، خيىمت خؼب العضالت  لالكخهاص، ملترًها باإلعاصة الؿُاؾُت والضعم الكعبي والاؾخلغاع 

 ئلى ئنضاع كغاع باؾلاٍ ؾخت أنفاع مً اللحرة الترهُت. 2005والخىمُت في 

اإلاالُت العاإلاُت  2008عاكذ أػمت  :2002إلاقتصاد التركي في ألاسمة الاقتصادًة العاملية عام  3.2

، 2008باإلائت في  10.1الخطخم لُهل ئلى  اؾخمغاع معضٌ جطخم أخاصي الغكم في جغهُا. اعجفع معضٌ

، 2010باإلائت في  6.4. بعض معضٌ جطخم ؾىىي بلغ 2010و 2009لىىه عاص لالهسفاى ئلى عكم واخض في 

التي ال ؾُُغة  –ؾّببذ نضماث الُلب اإلافاحئت اإلاخعللت باألغظًت غحر اإلاجهؼة والىفِ والظهب 

. مع طلً، اهسفٌ معضٌ الخطخم 2011باإلائت في  10.45معضٌ جطخم بلغ  –للؿُاؾاث الىلضًت عليها

خي مىظ 2012باإلائت في عام  6.16ئلى   5. 1968، وهى أصوى مؿخىي جاٍع

 2002ؾاعض جأؾِـ الاهًباٍ اإلاالي في جغهُا علب اهخساباث  الدًون الخارجية وعجش املواسنة:-

إلاالُت العامت. اعخمضث خيىمت خؼب البرإلااهُت في زفٌ عجؼ مىاػهت البالص، وبالخالي جدؿحن الخىاػهاث ا

لخفٌ الخطخم وعجؼ اإلاىاػهت، خُث مثلذ اإلاهضاكُت  2003العضالت والخىمُت بغهامج جلكف في 

ت لخيىمت العضالت والخىمُت بحن   2002والكفافُت وكابلُتها للخىكع زهائو زابخت للمىاػهاث الؿىٍى

الكاملت للمكغوعاث اإلاملىهت للضولت، . عهؼث الؿُاؾت الاكخهاصًت للخيىمت على الخصخهت 2012و

، ووانلذ الخيىمت جىفُظ بغهامج اكخهاصي عهؼ 2007و 2004وبظلذ حهىًصا لخفٌ ؤلاهفاق العام بحن 

على جضابحر جللُو )جبعاث( اإلاالُت العامت، ففي مجاٌ الؿُاؾت اإلاالُت، عملذ الخيىمت على جبؿُِ 

ا مً ًُّ ب بُت، وألغذ عفًىا يٍغ عاث الًٍغ  مىه بغهامج  الدكَغ
ً

بضاًاث العلض اإلااض ي، وويعذ بضال

بي‘ بُت، وللض ؾاعضث عائضاث ’ الؿالم الًٍغ الظي عفع عضص صافعي الًغائب لخىؾُع كاعضتها الًٍغ

ل جىفُظ الخيىمت لبرهامج اكخهاصي حضًض،  الًغائب ؤلايافُت الىاحمت عً هظه الخُىاث في جمٍى

ا التزام ا ًً لخيىمت باالهًباٍ اإلاالي ئػاء اإلاالُاث العامت. كضعث وحعىـ الخُت مخىؾُت ألاحل أً

 .2015باإلائت في  1.8الخُت اهسفاًيا في وؿبت ؤلاهفاق الخيىمي ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًبلغ 

ا زُحًرا لالكخهاص التروي عصًخا مً الؼمً، زانت زالٌ  ًً مثلذ اللغوى الخاعحُت الفاصخت جدض

ن جغهُا الخاعحُت الطخمت ئلى عضم هفاًت ؤلاؾدثماع   اإلادلي ألاحىبي، الدؿعُيُاث، فلض أصي جغاهم صًى 
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مَّ ئلى جباَإ ملخّى في همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي. هما أصث الضًىن الخاعحُت للبالص، بجاهب 
َ
ومً ز

اعخماص الخيىمت على عائضاث يغائب ألاعباح اللائمت على ؤلاؾدثماع   اإلادلي لخغُُت مضفىعاث 

ئلى اعخلاص اإلاؿدثمٍغً ألاحاهب بأن جغهُا ؾخفغى يغائب أهثر على عملُاتهم في اإلاؿخلبل، الفائضة، 

مَّ عً ؤلاؾدثماع اإلادلي في البالص، ومع عضم كضعتها على حظب ؤلاؾدثماعاث اإلادلُاث 
َ
وامخىعىا مً ز

م العمالث ألاحىبُت، قهضث جغهُا نعىباث أهبر في ؾضاص صًىنها الخاعحُت واهسفاًيا هبحًرا في جضف

ألاحىبُت. في خحن اعجفعذ أؾعاع الفائضة الخلُلُت وأؾعاع العمالث ألاحىبُت مما فاكم الىيع، وؾبب 

جغاهم الضًىن الخاعحُت الثلُلت على جغهُا التي ؾِؿخغغق ؾضاصها ؾىىاث. ئلى حاهب الخىكعاث 

إلاإؾؿاث الضولُت للخهيُف اإلادفىفت باإلاساَغ اإلاخعللت بترهُا في ألاؾىاق العاإلاُت، ػاصث جلُُماث ا

 6الائخماوي جيلفت اكتراى البالص. 

هجح خؼب العضالت والخىمُت في زفٌ وؿبت الضًً الخاعجي ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لًمان كضعة 

، مع 2002البالص على ؾضاص صًىنها الخاعحُت والتزاماتها هدىها. ؾاعضث الؿُاؾاث الخيىمُت مىظ 

اصة هبحرة في الىاجج  ا على جدؿحن مإقغاث اإلاضًىهُت. ٍػ ًً اإلادلي ؤلاحمالي الؿىىي وحجم الهاصعاث أً

بل وهجخذ جغهُا في جدلُم مغجبت ائخماهُت أعلى مً مسخلف الضٌو ألاوعوبُت، بِىما بلغذ وؿبت نافي 

لٌى باإلائت بد 24.2، اهسفًذ اليؿبت ئلى 2002باإلائت في  38.4الضًً الخاعجي ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

 25.2. هظلً، اهسفًذ وؿبت نافي صًىن اللُاع العام الخاعحُت ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً 2012

. هظلً، ؾِؿفغ جدلُل 2012، واهسفًذ اليؿبت ئلى الهفغ في 2011باإلائت في  0.6ئلى  2002باإلائت في 

ؿمذ  عً –بدؿب حعٍغف الاجداص ألاوعوبي –الضًىن الاؾمُت لإلصاعة العامت لترهُا  معلىماث مهّمت، َو

ا مؿبًلا لالهًمام 
ً
عض قَغ

ُ
بملاعهت جغهُا بضٌو الاجداص ألاوعوبي بدؿب معاًحر ماؾتًرسذ، التي ح

سذ أن ال ًخجاوػ ؾلف  للىخضة الاكخهاصًت والىلضًت باالجداص ألاوعوبي. فبِىما حكتٍر معاًحر ماؾتًر

بلض، فان وؿبت صًىن جغهُا ئلى الىاجج اإلادلي  باإلائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الؿىىي ألي 60الضًً 

. ملاعهت بخعٍغف الاجداص ألاوعوبي ليؿبت صًىن ؤلاصاعة 2004ؤلاحمالي لم جخجاوػ هظا الؿلف مىظ 

، خللذ جغهُا أصاًء حًُضا بخللُل 2002باإلائت في  74العامت في جغهُا ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي البالغت 

 .2012باإلائت بدلٌى  36.9، و2004في باإلائت  59.6اليؿبت ئلى 

في هظا الهضص، ؾخىكف حمُع اإلاإقغاث الاكخهاصًت أن هظا الاهسفاى الىبحر في وؿبت الضًً ئلى 

الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٌعىص ئلى جغهحز البالص الثابذ على الاهًباٍ اإلاالي وألاصاء الاكخهاصي اللىي، عغم 

فاث، في خحن يغبذ ألاػمت اإلاالُت العاإلاُت الاكخهاصاث ألاوعوبُت، جىاٌو الاكخهاص التروي  جفاوث الخعٍغ

 7الىيع بىجاح، وأنبذ عغيت للخض ألاصوى مً جضاعُاث ألاػمت فلِ.
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. 2007و 2002باإلائت بحن  10فهاعًض ْل معضٌ البُالت هدى  2001عغم همى الاكخهاص بايُغاص مً 

لت ألاحل، بضأث جإحي هخائج في الؿ ىىاث الالخلت. فبجاهب هجاح ئصاعة البالص لألػمت لىً الخضابحر ٍَى

باإلائت  8.7، و2013باإلائت في  9.3اإلاالُت العاإلاُت، أجاخذ هظه الخضابحر للبالص جدلُم معضٌ بُالت بيؿبت 

وهي صون هٓحراتها بضٌو مىُلت الُىعو   –وفًلا لخلضًغاث مىٓمت الخعاون الاكخهاصي والخىمُت 2014في 

باإلائت. ويع  8.7ئلى  2015خُت مخىؾُت ألاحل، ؾدىسفٌ البُالت بدلٌى % وبدؿب جلضًغ ال11

قبىت قاملت مً بغامج الغفاه الاحخماعي، وولف عضة  2001هٓام اإلاؿاعضاث الاحخماعُت بترهُا بعض 

ا لبرامج اإلاؿاعضاث  ًُّ  ئياف
ً

ال مإؾؿاث ووواالث بدىفُظها. زالٌ هظه الفترة، كضمذ الخيىمت جمٍى

لُل حعغى ألاؾغ مدضوصة الضزل للمساَغ الخالُت واإلاؿخلبلُت اإلاغجبُت باألػماث الاحخماعُت لخل

ملُىن صوالع بحن  500( ئحمالي SRMPالاكخهاصًت. هىظا، أهفم مكغوع جسفُف اإلاساَغ الاحخماعُت )

ت اإلاإؾؿاث طاث الهلت. بل جىفل هٓام  2006و 2001 إلاغاكبت وزفٌ الفلغ، وهظلً لخلٍى

عُت بىفلاث عالج اإلاىاَىحن مدضوصي الضزل وكضم مؿاعضاث عُيُت وهلضًت مً اإلاؿاعضاث الاحخما

 ئيافُت 
ً

زالٌ بغامج لألَفاٌ، والُالب، واإلاؿىحن، واإلاعاكحن. في هظه ألازىاء، وفغث الخيىمت أمىالا

للىواالث الخيىمُت التي جلضم زضماث احخماعُت أؾاؾُت لألؾغ مدضوصة الضزل. وان هظا ؾُاق 

الث الىلضًت اإلاكغوَت، وهى هٓام صعم احخماعي للفئاث ألاكل ئصزاٌ الخيى  مت الترهُت بغهامج الخدٍى

اصة هفاءة الخضماث الصخُت والخعلُمُت ألاؾاؾُت. هظلً، اجسظث الىواالث  ؿتهضف ٍػ  َو
ً

صزال

الخيىمُت زُىاث ئيافُت إلجاخت فغم أهبر إلادضوصي الضزل للىنٌى ئلى زضماث احخماعُت لخىلُض 

ًجاص فغم عمل. في حهض لخدضًض أصخاب الخم في الاؾخفاصة مً بغامج اإلاؿاعضاث الضزل وئ

لًمان جلُُم اؾخدلاق « جدضًض الىلاٍ»الاحخماعُت بكيل صخُذ، أصزلذ الخيىمت هٓام 

باالعخباع حعضص فئاث « جدضًض الىلاٍ»اإلاؿخفُضًً مً اإلاعىهت الاحخماعُت بكيل مؿخلل. أزظ هٓام 

غ جىػَع أعضٌ للضزل في البالص باالؾخفاصة اإلاعىهت الاحخماعُت و  الفغوق بحن اإلاىاَم، واؾتهضاف جٍُى

اعاث اإلاجزلُت. ٌؿهل  ّمُت لخلُُم الاؾخدلاكاث التي ًإهضها الباخثىن الاحخماعُىن عبر الٍؼ
َ
بالبُاهاث الى

بُاهاث هٓام اإلاؿاعضاث الاحخماعُت الجضًض جباصٌ اإلاعلىماث بحن اإلاإؾؿاث اإلاسخلفت لدكىُل كاعضة 

ت للخعغف بكيل صخُذ ئلى اخخُاحاث اإلاخلضمحن وإلاىع خهٌى اإلاؿخفُضًً على صعم مالي مً  مغهٍؼ

ا. باإلاثل، ٌكهض ئوكاء وػاعة حضًضة لألؾغة والؿُاؾاث الاحخماعُت في  ًُّ  2011عضة وواالث عامت جؼامى

لخيىمت لىػاعة ألاؾغة بالتزام خيىمت العضالت والخىمُت بخدؿحن هىعُت الخضماث الاحخماعُت. زههذ ا

ت أهبر مً خهو الىػاعاث ألازغي: فلض ػاصث  2013والؿُاؾاث الاحخماعُت خهت مً مىاػهت  الؿىٍى

ت للىػاعة ئلى  ملُاع لحرة جغهُت في الؿىت  8.8ملاعهت بىدى  2013ملُاع لحرة جغهُت في  14.7اإلاىاػهت الؿىٍى
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 ئيافُت للؿُاؾاث الاحخماعُت. وبِىما الؿابلت. هما وفغ ألاصاء اللىي لالكخهاص التروي أً
ً

ا أمىالا ًً

باإلائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  0.5بلغذ الىفلاث اإلاخعللت باإلاؿاعضاث والخضماث الاحخماعُت 

، اعجفع ئحمالي ؤلاهفاق الاحخماعي بما في طلً اإلاضفىعاث اإلاسخلفت لىوالت 2002الؿىىي لترهُا في 

بالخعبحراث اإلاجغصة، ػاص  13باإلائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي. 1.42 ئلى 2011الًمان الاحخماعي في 

 8. 2012ملُاًعا في  18.216ئلى  2002ملُاع لحرة جغهُت في  1.376ؤلاهفاق الاحخماعي مً 

ت، جمىذ الوضع التنموي في ثزكيا :  4.2 حعخض جغهُا الُىم ببيُاث اكخهاصًت واحخماعُت وزلافُت كٍى

دت العلُا مً البلضان كاعضة نلبت  ومؿخضامت إلاكغوع عفاه ونهًت كىمُحن، فترهُا آلان يمً الكٍغ

ُت الضزل، مع هاجج مدلي ئحمالي كضعه  هلىة 17ملُاع صوالع، مما ًًعها في اإلاغهؼ 799.54مخىّؾِ

اكخهاصًت عاإلاُت. اؾخُاعذ في أكل مً علض  مً الؼمان أن جًاعف ههِب الفغص مً الضزل زالر 

ا  10.5ًٍبا، وآلان ًخجاوػ الضزل مغاث جلغ   9آالف صوالع ؾىىًٍّ

هما أنها أنبدذ ُمهضًعا طا زلت للؿلع الاؾتهالهُت طاث الجىصة العالُت، وهي آلان أهبر مىخج في أوعوبا 

ت الخفُفت، هما أن ؾلعها جمغ ئلى صازل الؿىق ألاإلااوي؛ بؿبب  ىن، واإلاغهباث الخجاٍع ألحهؼة الخلفٍؼ

 
ُ
تها. هما ح

َّ
عض جغهُا زامً أهبر مىخج للمىاص الغظائُت في العالم والىحهه الؿُاخُت الؿاصؾت ألاهثر صك

ت،  250قغهت مً أهبر  43قعبُت، هما أن  َُّ  قغهت ئوكاءاث عاإلاُت جغه

% في الؿىىاث العكغ 325كفؼث الهاصعاث الترهُت بيؿبت هائلت في زالٌ الخلبت ألاعصوغاهُت، وبلغذ 

ا، ولىً مىظ طلً الخحن، 6.8هما الاكخهاص التروي بمعضٌ  2007و 2002. بحن عامي 2012ختى  % ؾىىًٍ

ٌ الىمى زالٌ العلض اإلااض ي خىالي  %، واعجفع صزل الفغص 3.5وهى مخللب ومخىايع، فلض بلغ ُمعضَّ

 ٌ ٌ الهاصعاث، ووان مخىؾِ ُمعضَّ اعجفاًعا َفًُفا زالٌ الؿىىاث ألاعبع اإلاايُت، هما اهسفٌ ُمعضَّ

 10فىق اإلاؿخىي اإلاؿتهضف للبىً اإلاغهؼّي. الخطخم 

فُت  2007بدلٌى العام  ٌ الاكخهاص التروي مً ؾُُغة ألاوكُت الؼعاعُت الخللُضًت في اإلاىاَم الٍغ جدىَّ

للغاًت، ومىدكغة في اإلاضن الىبري، مع كُاع زضماث مخلضم، ختى « صًىامُىُت»ئلى مجمعاث نىاعُت 

%، 23.7الىاجج اإلادلي في خحن ئن اللُاعاث الهىاعُت جمثل  % م11.9ًأنبذ اللُاع الؼعاعي ًمثل 

ًعا زالٌ خلبت خىم أعصوغان، وأنبذ 64.5والخضمُت جمثل  %. هما قهض كُاع الؿُاخت همًىا ؾَغ

ملُىن ػائغ لترهُا؛ خُث  24وان هىان أهثر مً  2005ٌكيل حؼًءا هاًما مً الاكخهاص، ففي عام 

ا الخىكعاث في هظا  2015% في 4.2هما اعجفع الىمّى ئلى ، صوالعملُاع  18ؾاهمىا بعائضاث جخجاوػ  ًُ مخسُ

العام، ومضعىًما باالؾتهالن اإلادلي الظي اعجفع هثحًرا بؿبب الىمى الخلُلي لألحىع، واهسفاى أؾعاع 

الىفِ، وجضفم الالحئحن بكيل هبحر مً ؾىعٍا. وبالغغم مً ؤلاهفاق الخيىمي لضعم الىمى، ئال أن 
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ة؛ اؾدثماعاث  اللُاع الخام ْلذ مخضهُت؛ وؾِ مىار يعُف لألعماٌ. هما جباَأث الهاصعاث بدضَّ

بؿبب جباَإ الُلب مً الاجداص ألاوعوبي وألاػمت الاكخهاصًت في عوؾُا؛ خُث حعخبر عوؾُا مىعًصا هبحرا 

ل للُاكت والؿُاح وؾىق للهاصعاث الؼعاعُت الترهُت، هما حعل الخالف الؿُاس ي بحن البلضًً، كب

 11عىصة العالكاث مغة أزغي كبُل مداولت الاهلالب؛ حعل ألامىع أهثر ؾىًءا.

ل، فلض جباَأث الخضفلاث الضازلت ئلى جغهُا بكيل خاص، وجالقذ الخضفلاث كهحرة  على حاهب الخمٍى

ألاحل؛ بؿبب خالت عضم الُلحن الؿُاس ي الضازلي، وجغاحعذ صعحت ؤلاكباٌ على اإلاساَغة العاإلاُت؛ مما 

ئلى اهسفاى في ألانٌى الاخخُاَُت للبىً اإلاغهؼي، وبؿبب اهسفاى كُمت اللحرة الترهُت فلض  أصي

، وهي وؿبت أعلى بىثحر 2016% بدلٌى حاهفي 9.6ختى ونل ئلى  2015اعجفع معضٌ الخطخم في عام 

غواتها %. هما اعجفعذ الضًىن الخاعحُت لترهُا والؾُما على ق7-3مً اإلاؿتهضف للبىً اإلاغهؼي وهى مً 

 12واعجفعذ زضمت هظه الضًىن.

 املحور الثاني أهمية إلاستثمار ألاجنبي واملحلي في خلق الثروة في ثزكيا. 3

 ،بلغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ التراهمي زالٌ الفترة  أوال أهمية إلاستثمار ألاجنبي املباشز: 1.3

ملُاع صوالع، هما بلغ اإلاخىؾِ الؿىىي لخضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي  149.86، ما كُمخه 2014 – 2002

ملُاع صوالع، ولىً على الهعُض الؿىىي، فثمت هللت هىعُت في كُمت جضفلاث الاؾدثماع  11.52بترهُا 

. ففي  عىـ طلً ألاعكام اإلاظوىعة عالُه في الجضٌو لم ًىً  2002عام ألاحىبي اإلاباقغ في جغهُا، َو

 ملُاع صوالع. 12.76ونل ئلى  2014ملُاع صوالع، بِىما في عام  1.08الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ًخجاوػ 

اصة كضعها  عني طلً وحىص ٍػ ملُاع صوالع، عىض اإلالاعهت بحن أصاء جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي  11.78َو

اصة هدى 2014و 2002اإلاباقغ في عام   .2002يعف ما وان علُه الىيع في  11، وجمثل هظه الٍؼ

اصة زالٌ ؾىىاث الضعاؾت، ولىً  وبكيل عام جمحزث جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة لترهُا بالٍؼ

اصة بضأث في عام   2.78، خُث اهخللذ جلً الخضفلاث مً 2005ألاعكام جىضح أن الُفغة في هظه الٍؼ

اصة كضعها 2005ع في ملُاع صوال  10.3ئلى  2004ملُاع صوالع في عام  ملُاع صوالع، واؾخمغث  7.25، مدللت ٍػ

ملُاع  20.1لخخًاعف جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي زالٌ عام واخض وجهل ئلى  2006هظه الُفغة في عام 

 13 2006صوالع في عام، 

ًخطح مما ؾبم، أن كُاعي الهىاعت والخضماث ٌؿخدىطان على الىهِب ألاهبر مً جضفلاث 

عض وكاٍ الؼعاعت مً ألاوكُت الاؾدثماع ألا  حىبي اإلاباقغ، بِىما كُاع الؼعاعت ًىاٌ الخضوص الضهُا، َو
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ا بكيل صائم هما وضخىا عىض  ًً دلم فيها محزانها الخجاعي فائ التي جخمخع فيها جغهُا بمحزة وؿبُت، ٍو

 جىاٌو أصاء الخجاعة الخاعحُت.

ضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي، وئن جلضم وجياص جلترب وؿبت ول مً كُاعي الهىاعت والخضماث مً ج

 في 
ً

، فمثال
ً

وان ههِب  2010أخضهما على ألازغ في بعٌ الؿىىاث، ئال أهه عاصة ما ًيىن الفاعق كلُال

ملُاع صوالع، وهجض أن الىيع ازخلف لهالح  3.2ملُاع صوالع، بِىما كُاع الخضماث  2.8كُاع الهىاعت 

ُث اؾخدىط كُاع الهىاعت على خهت أهبر مً كُاع ، خ2014و 2012كُاع الهىاعت في الؿىىاث 

ملُاع صوالع، بِىما كُاع الخضماث بدضوص  5.4بلغ ههِب كُاع الهىاعت  2012الخضماث، ففي عام 

 ملُاع صوالع. 5.2

وجبحن ألاعكام الخفهُلُت لالؾدثماع ألاحىبي في كُاع الخضماث، أن خهت وكاَي البىاء والعلاعاث 

، فسالٌ هظه الفترة وان 2014 – 2010مدضوصة مً جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ زالٌ الفترة مً 

 2012خثىاء عام ملُىن صوالع في اإلاخىؾِ، باؾ 300ههِب كُاع البىاء مً الاؾدثماع ألاحىبي بدضوص 

ت، وان  1.4خُث واهذ خهت وكاٍ البىاء  ملُاع صوالع. وهظلً الخاٌ باليؿبت ليكاٍ الخضماث العلاٍع

، اؾخدىط هظا اليكاٍ على 2011ملُىن صوالع، باؾخثىاء عام  200ههُبها زالٌ هفـ الفترة بدضوص 

 14ملُىن صوالع مً جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ.  300

، 2015جسخلف بيُت الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في جغهُا مً خُث جىػَعها اللُاعي في عام  ولم

اصة كضعها  16.5خُث بلغذ الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة  ملُاع صوالع عً اإلاخدلم  3.8ملُاع صوالع، بٍؼ

اصة2014في عام  لُت على عأؽ الل29.9، وبيؿبت ٍػ ُاعاث اإلاؿخلبلت %. وأحى كُاع الهىاعاث الخدٍى

 .22لالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة، جاله كُاع الخضماث اإلاالُت، زم كُاع الىلل

وفي يىء هظه الىخائج وؿُُع اللٌى بأن جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في جغهُا واهذ في ؤلاحماٌ 

عُت، وعهؼث على ألا وكُت ؤلاهخاحُت ئًجابُت، ئط انها ابخعضث عً اإلاًاعباث، أو ألاوكُت الَغ

 والخضمُت.

لُا، وحعض أفًل  يا زم افٍغ وحعض أوعوبا الغافض ألاٌو لخضفم الاؾدثماع ألاحىبي لترهُا، جليها آؾُا، زم أمٍغ

ملُاع صوالع، بِىما في  12.5، ئط بلغذ 2011ؾىىاث جضفم الاؾدثماعاث ألاحىبُت مً أوعوبا لترهُا في عام 

 ملُاع صوالع. 2.8حجم جضفلاث هى ألافًل ب 2013ويع آؾُا ٌعض عام 

وجبحن ألاعكام جىايع مؿاهمت صٌو الكغق ألاوؾِ وألاصوي بكيل عام في جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي 

لترهُا، ملاعهت بىيع أوعوبا أو آؾُا، فأفًل ؾىىاث أصاء صٌو الكغق ألاوؾِ وألاصوى في هظا اإلاإقغ 

 ملُاع صوالع. 2.3بغنُض  2013عام 
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جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت مً صٌو الخلُج لترهُا، هجض أنها غحر مإزغة بكيل ًمىً في  وئطا ما جىاولىا

م وفم ئحمالي  يىءه جفؿحر مؿخلبل العالكاث الترهُت الخلُجُت، وئن وان ألافًل أن ًخم الخلٍى

ُض العالكاث بحن  اليكاٍ الاكخهاصي بحن جغهُا وصٌو الخلُج، وبسانت زالٌ اإلاغخلت اإلالبلت، بعض جَى

ت جغهُت في كُغ، وهظلً  ول مً جغهُا وكُغ، والضزٌى في مغاخل جىفُظًت إلكامت كاعضة عؿىٍغ

ا اجساط زُىاث ججاه جدؿً  ًً مؿاهمت جغهُا في الخدالف ؤلاؾالمي الظي جلىصه الؿعىصًت، وأً

 15العالكاث الترهُت مع صولت ؤلاماعاث. 

ملُىن صوالع، زم  940خُث بلغذ  2012ا عام ووان أفًل أعىام جضفم الاؾدثماعاث الخلُجُت لترهُ

ملُىن صوالع، مخأزغة بالخضاعُاث الؿلبُت ألػمت  425لخهل ئلى  2014عاصث للتراحع مغة أزغي في عام 

انهُاع أؾعاع الىفِ، والتي كض جيىن ؾبًبا الؾخمغاع جغاحع جضفلاث الاؾدثماعاث الخلُجُت لترهُا على 

 ألاكل في ألاحل اإلاخىؾِ.

في هظه اإلالالت ؾيخدضر عً بعٌ ألاؾباب التي ججعل  باب الجذب لإلستثمار املحلي في ثزكيا:أس 2.3

ت، حعض جغهُا مً  ت وبضء ألاوكُت الخجاٍع  لالؾدثماع وجأؾِـ الكغواث ؤلاؾدثماٍع
ً
جغهُا بلض ممحز حضا

ض فيها فغنت الغبذ والخجاعة بفًل اإلاىكع الاؾتراجُجي خُ ث جهل مابحن أحمل بالص العالم والتي ًٍؼ

ت وألاوعوبُت  اللاعة آلاؾٍُى

مجاالث ؤلاؾدثماع اإلادلي في جغهُا: الهىاعت، الخجاعة العامت، الؼعاعت وألاغظًت، الغعاًت الصخُت -

ت، العلاعاث، نىاعت الؿُاعاث، الاجهاالث واإلاعلىماث، الخهمُم ؤلاعالوي واإلاُبىعاث،  وألاصٍو

.
ً
 الخضماث اإلاالُت ومجاالث هثحرة حضا

مخلىماث حصجُع ؤلاؾدثماع اإلادلي في جغهُا: اللفؼة الىىعُت التي خهلذ في الاكخهاص التروي زالٌ  -

ئلى أهثر مً زالزت أيعاف لُهل ئلى  2014الؿىىاث العكغة اإلاايُت خُث اعجفع الىاجج اإلادلي عام 

يي بعض أها وان  800 يي عام  231ملُاع صوالع أمٍغ  .2002ملُاع صوالع أمٍغ

 أزىاء ئؾدثماع 
ً
له مؿخلبل وحكحر الخىكعاث ئلى أن الاكخهاص التروي ؾُهبذ مً أؾغع الاكخهاصاث همىا

 ما ًلاعب  2016-2014الفترة مً 
ً
ا يي واؾدثماع أحىبي في جغهُا. 15فهى ًجظب ؾىٍى  ملُاع صوالع أمٍغ

اإلالاعهت مع ٌعخبر الاكخهاص التروي أهبر ؾاصؽ عكغ اكخهاص على مؿخىي العالم وؾاصؽ أهبر اكخهاص ب

 همى اكخهاصي مؿخلغ بيؿبت مخىؾُت 
ً
 16. 2013و  2012% بحن عام 5الاجداص ألاوعوبي مدللا

أًام عمل ًمىىً  5بِئت عمل مصجعت على ألاعماٌ والخجاعة وؾهىلت جأؾِـ قغهت في جغهُا بمخىؾِ 

 جأؾِـ قغهت في جغهُا.
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ً ألاحاهب وألاجغان مً كبل الخي ىمت بىفـ اللىاهحن خُث الفغق في اإلاعاملت ًخم الخعامل مع اإلاؿدثمٍغ

 مع ؤلاقاعة لىحىص حؿهُالث هبحرة للمؿدثمٍغً ألاحاهب.

ئن اكخهاص جغهُا ثالثا املنافسة الشدًدة في إلاستثمار املحلي في قطاع الصناعة والخدمات:  3.3

خُت والؼعاعُت الىاش ئ ًفغى الخاحت ئلى ؤلاؾدثماع   اإلادلي في مسخلف الهىاعاث الالىتروهُت والص

 .2011ملُىن ؾُاعة عام  1.2والغظائُت ونىاعت الؿُاعاث خُث كام كُاع نىاعت الؿُاعاث بخهيُع 

 في جهضًغ اإلايؿىحاث بعض أإلااهُا وئًُالُا ومً أهم ناصعاتها 
ً
خهلذ جغهُا على اإلاغجبت الثالثت عاإلاُا

ت والىهغبائت و اإلاىاص الغظائُت والؿُ  الهىاعاث الىُماٍو
ً
 اعاث.أًًا

ؤلاؾدثماع   اإلادلي الؼعاعي والغظائي في جغهُا: جخمخع جغهُا بؿالالث هباجُت مً الخًاع والفىاهه ًلضع -

 هىع. 11500هىع، في خحن أن العضص ؤلاحمالي للؿالالث الىباجُت في أوعوبا هى  11000عضصها بدىالي 

ب واإلاكمل اإلاجفف، جخمخع بأهبر معضٌ حعخبر جغهُا عائضة عاإلاُا في ئهخاج الخحن اإلاجفف والبىضق والؼبِ

 17ئهخاج مً الخلُب ومىخجاث ألالبان في مىُلتها. 

ت أو    زُاعاث ؤلاؾدثماع - اإلادلي العلاعي في جغهُا: قغاء علاع في مكغوع كُض الاوكاء بمىُلت خٍُى

اؾتراجُجُت ؾدكهض اكباال هبحرا، زم بُعه بعض اهتهاء اإلاكغوع بؿعغ أعلى، وأهثر ما ٌؿخلُب 

.  هى البدث عً قلم للبُع في اؾُىبٌى
ً
ً خالُا  اإلاؿدثمٍغ

، لخجضًض  20جلبل جغهُا على مكغوع ئعاصة ئعماع ٌؿخمغ إلاضة  ؾىت، في أهبر مضن جغهُا مثل ئؾُىبٌى

له ئلى قلم فازغة ومؼاعع وفلل فسمت فهى مكغوع اؾدثماعي ٌكمل هدى   6.5اللضًم مً علاعاث وجدٍى

ت.  ملُىن وخضة علاٍع

لً ًيىن اإلاؿدثمغ التروي وخضه في هظا ؤلاؾدثماع  ، فلض فخذ كاهىن ؤلاؾدثماع   اإلادلي في جغهُا إلاىاَني 

ت هاجخت للمؿاهمت في  183 صولت الباب هدى ؤلاؾدثماع   اإلادلي وبظلً ًمىذ ألاحاهب فغنت اؾدثماٍع

 مً الضٌو العغبُت وبسانت صٌو الخلُج يمً الضٌو اإلاؿمىح 
ً
هظا اليكاٍ اإلاعماعي، وجضزل عضصا

ىيها بكغاء العلاعاث في جغهُا.   18إلاَى

 أبغػ الىلاٍ التي شجعذ عؤوؽ ألامىاٌ العغبُت على ؤلاؾدثماع   اإلادلي في جغهُا:-

 / الاؾخلغاع الؿُاس ي والاحخماعي الظي جخمخع به جغهُا في الكغق ألاوؾِ.1

/ اللىاهحن اإلاِؿغة والًامىت لخلىق ألاحاهب الظًً ًغغبىن في الخملً في جغهُا، لضعحت الخهٌى على 2

( بترهُا بمجغص جملً علاع فيها.اكامت مضي الخُاة 
ً
ا  )ججضص ؾىٍى
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ً العغبي، وجدليها بالُابع ؤلاؾالمي العغبي اإلاىدكغ في ول مضنها، وجدلي ألاجغان 3 / كغب جغهُا مً الَى

 باألزالق الؿمدت، 

/ هاهًُ عً َبُعتها الخالبت، بجباٌ َغابؼون الخًغاء ومُاه البؿفىع الؼعكاء، وقالالث بىعنت 4

 قخاًء.واإلاىار اإلا
ً
 عخضٌ الغائع نُفا

مؿدثمغ أحىبي للعلاعاث في  600ألفا و 14حكحر ئخهاءاث وػاعة البِئت والخسُُِ اإلاضوي ئلى أن هىان 

. وعلى 2013ألف علاع جغوي في العام ألازحر ختى قهغ ماًى )أًاع( عام  13.5جغهُا، اقتروا فُما بُنهم 

ُاه ً ألاحاهب ًأحي الغوؽ والبًر ً كمت اإلاؿدثمٍغ ذ والؿعىصًت على كمت اإلاؿدثمٍغ ُىن وجأحي اليٍى

 19العغب في جغهُا. 

أصزل هىا مدخىي  الثاوي،، أصزل هىا مدخىي العىىان الفغعي الثاويأصزل هىا مدخىي العىىان الفغعي 

، أصزل هىا مدخىي العىىان الفغعي الثاويأصزل هىا مدخىي العىىان الفغعي  الثاوي،العىىان الفغعي 

 .الثاوي، أصزل هىا مدخىي العىىان الفغعي الثاويصزل هىا مدخىي العىىان الفغعي ، أالثاوي

 املحور الثالث:  أثز ثزاجع الاستثمار ألاجنبي املباشز والتوثز السياس ي على التنمية في ثزكيا .4

ل ألاحىبي، فضًىنها      للض أصي الاهسفاى في الاصزاع اإلادلي ئلى حعل جغهُا أهثر اعخماًصا على الخمٍى

% مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، والىثحر مً هظه الضًىن 50ملُاع صوالع أو خىالي  400الخاعحُت جلترب مً 

على صعحاث يعُفت مً  كهحرة ألاحل، والجؼء ألاهبر منها على اللُاع الخام. مما حعلها جدهل

وواالث الخهيُف الائخماوي؛ ختى كبل الخسفٌُ الظي خضر مىظ أًام على ئزغ مداولت الاهلالب ألازحرة. 

فيلٌّ مً مىصًؼ وفُدل كض ويعذ الضًىن الؿُاصًت الترهُت في أصوى صعحت لالؾدثماع، بِىما ويعتها 

 «.غحر مغغىب فيها»ؾخاهضعص آهض بىعػ في صعحت 

أما عً الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ الظي بلغ طعوجه بدىالي وأثز ثزاجع إلاستثمار ألاجنبي:  مسببات 1.4

ا مىظ طلً الخحن، وأهؼلم ئلى خىالي 2007ملُاع صوالع في عام  22 ًُ ملُاع  12.5؛ بضأ ًأزظ اججاًها هبَى

ُا في الؿىىاث . الكغواث ألاحىبُت لم ججغي أي عملُاث اؾخدىاط هبحرة في جغه2014صوالع في عام 

غحع « ؾىهمحز»ألازحرة، ولم جُلم أي مكغوعاث حضًضة هبحرة هما ٌكحر الؿُض  الخبحر الاكخهاصي. ٍو

ا ئلى كلم عام مً ألاؾىاق الىاقئت، وئلى الخللباث الؿُاؾُت في جغهُا، ويعف العملت،  ًُ طلً حؼئ

ا، واللغب مً مىُلت الكغق ألاوؾِ اإلاًُغب ًُ ت، والكيىن اإلاتزاًضة خٌى واعجفاع معضٌ الخطخم وؿب

ؾُاصة اللاهىن. ومً اإلاخىكع أن ًخفاكم التراحع في الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في ألاحل اللهحر؛ بعض 

 مداولت الاهلالب بؿبب اعجفاع صعحاث عضم الُلحن.
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مذ في بضاًت الخلبت ألاعصوغاهُت، واهذ هىان عالماث مً الخيىمت الجضًضة مُمئىت ئلى خض بعُض، والتز 

الخيىمت بالىعىص الاهخسابُت باهٓت الخيالُف، مثل: الخض ألاصوى لألحىع، وػٍاصة اإلاعاقاث، وؤلاهفاق 

ض مً فغم  ؼ الىمى، هما هضفذ ئلى زلم اإلاٍؼ الاحخماعي، وػٍاصة الاؾدثماع في البيُت الخدخُت لخعٍؼ

مثل: الاجداص ألاوعوبي، العمل وػٍاصة اللضعة الخىافؿُت، ئال أن العضًض مً الىُاهاث واإلاإؾؿاث، 

ونىضوق الىلض الضولي، والبىً الضولي، ومىٓمت الخعاون والخىمُت، باإليافت ئلى العضًض مً 

اث في الؿىىاث اإلاايُت لضي الخيىمت الترهُت.   20الاكخهاصًحن ألاجغان؛ ٌكحرون ئلى حغحر ألاولٍى

ع ؤلانالخاث الهُيلُت وجدؿحن الثلت في مإ  ؾؿاتها والاؾخفاصة مً ئمياهُاث جغهُا بداحت ئلى حؿَغ

الىمى اليامىت فيها، واؾخغالٌ هلاٍ كىتها اإلاخمثلت في الكباب، والؿىق اإلادلُت الىبحرة، واإلاىكع 

ض مً الخدؿِىاث في الخضماث  ت، وئحغاء اإلاٍؼ الاؾتراجُجي. هما ًيبغي مىانلت بىاء البيُت الخدخُت اللٍى

عت إلاكاول الاؾد ثماع اإلادلي وألاحىبي، التي جخمثل في عضم اللضعة على الخيبإ، العامت، وئًجاص خلٌى ؾَغ

واوعضام الكفافُت في مىار ألاعماٌ، واوعضام الثلت في اإلاإؾؿاث الغئِؿت، هما أن هىان فجىة واؾعت 

داث الؿُاؾُت وجىفُظها، وكض ػاصث في الؿىىاث ألازحرة، وجدخاج ئلى جللُهها؛ إلؾخعاصة  بحن الخهٍغ

ً ًعا على جغمُم الدكىهاث التي خضزذ بؿبب مداولت الاهلالب ألازحرة.زلت اإلاؿدثمٍغ  ، والعمل ؾَغ

في آلاوهت ألازحرة نضعث وعكت بدثُت ألزىحن مً الاكخهاصًحن  أثز ثقلبات السياسة الحكومية : 2.4

مً حامعت « مغاث أوؾحر»مً معهض ماؾاحكىؾدـ للخىىىلىحُا، و« صاعون أؾُمىغلى»ألاجغان وهم: 

، حكحر الىعكت ئلى أهه، على الغغم مً هجاح خيىماث خؼب العضالت والخىمُت في وىحل ف ي اؾُىبٌى

لت حضًغة بالثىاء، ئال أّن ئصاعتها الاكخهاصًت في هىاح  أزغي واهذ  اإلادافٓت على الاهًباٍ اإلاالي بٍُغ

ي، كض كضمذ أكل ئزاعة لألعجاب، وأن خيىمت خؼب العضالت والخىمُت، التي صعمذ الاهفخاح الاكخهاص

ا،  وللض أنبذ هىان ؾُُغة  ًُ ج ا على كضعتها في ئخضار جلضم اكخهاصي هائل، ئال أهه جضٍع  كىًٍ
ً

صلُال

فعلُت، وجمذ الؿُُغة الفعلُت بدىم اللاهىن لليىاصع الخاهمت، هما اعجفعذ معضالث الفؿاص 

 21والخعؿف، هما أن نىع اللغاع أنبذ ال ًمىً الخيبإ به. 

ًبا لـ هما أنَّ هىان هخ ؾُاؾت اإلاداباه »مً حامعت أووان بعىىان « ئؾغاء حىعاواع»اب ؾىف ًهضع كٍغ

اث العامت في جغهُا ًإهض الىلُت الؿابلت، خُث جلٌى الياجبت ئهه جم اعخماص كاهىن في عام « في اإلاكتًر

اث الخيىمُت في ْل ؤلاحغاءاث ؤلانالخُت التي جم اجساطها آهظان لخدؿحن 2001  لخىُٓم اإلاكتًر

الكفافُت، ومع مغوع الىكذ فان عضًصا مً الاؾخثىاءاث لللاهىن اعجفعذ بكيل هبحر، هما اهىمكذ 

م اإلاؼاص العلني. وبدلٌى عام  مىذ عً ٍَغ
ُ
% مً العلىص 44فان هدى  2011خهت العلىص العامت التي ج

حن غحر زايعحن للمؿاءلت.  الخيىمُت ًجغي مىدها مً كبل ئصاٍع
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هما أن الكغواث التي لِـ لها أنضكاء في الخيىمت حعاوي بكيل هبحر، واخضة مً قغواث ؤلاوكاءاث 

ت جلترب مً   6الطخمت وألاهثر هجاًخا في جغهُا مع سجل خافل مً ألاوكُت الضولُت ومبُعاث ؾىٍى

لٌى ملُاع صوالع؛ لم جفؼ بأي علض هبحر للخيىمت الترهُت مىظ جىلي خؼب العضالت والخىمُت ال ؿلُت، ٍو

بت حًضا مً الخيىماث الغغبُت التي واهذ جيخلض الخؼب. وهظلً فان  البعٌ بأن طلً ًغحع ئلى أنها كٍغ

الكغواث التي جمخلً وؾائل ئعالم كض جخىكف أعمالها في مجاالث أزغي؛ ئطا فكلذ في مؿاًغة الغهب. 

لت الللُلت اإلاخبلُت التي جمخلً بعٌ الصخف اإلاؿخل« صوحان اللابًت»هما اهسفٌ ؾهم قغهت 

ىهُت بيؿبت  ً الثاوي( اإلاايُت 16واللىىاث الخلفٍؼ %؛ بؿبب ئعالن هخائج الاهخساباث في هىفمبر )حكٍغ

والتي فاػ فيها خؼب العضالت والخىمُت. أما بعض مداولت الاهلالب ألازحرة فلض اعجفعذ بكضة عملُاث 

 22ولت الاهلالب. جىكف ألاوكُت والاعخلاالث على ئزغ اتهاماث بخضبحر مدا

ءخؿًىا، وجفىػ، لِـ 
ً
ًلٌى مىخلضو الخيىمت أن الكغواث التي لضيها عالكاث حُضة مع الخيىمت جبلي بال

فلِ بالعلىص الخيىمُت اإلاباقغة، ولىً الامخُاػاث جهل ئلى اجفاكاث حكمل ألاعاض ي اإلاملىهت للضولت، 

ىُٓمُت ؾىف ججغيها الخيىمت. ومً ألامثلت وهظلً ؤلاهظاع اإلابىغ كبل الكغواث ألازغي بأي حغُحراث ج

لها خؼب  TOKIعلى طلً هُئت  وهي هُئت جابعت للضولت مهمتها جىفحر الؿىً بأؾعاع  معلىلت، فلض خىَّ

ً  للمُىعًٍ مً اللُاع الخام. فىما ًلٌى الخبحر الاكخهاصي  مهُفى »العضالت والخىمُت ئلى قٍغ

عاض ي العامت، وأهذ علًُ البىاء، زم هخلاؾم مًعا، ئنها هىان صائغة، أها أعًُُ ألا » بأن « ؾىهمحز

لت عائعت إلايافأة ألانضكاء  23« ٍَغ

 :خاثمة.5

 ًمً اللٌى أن الخجغبت الترهُت في الخىمُت هي ججغبت عائضة في مجاٌ جدلُم الغفاه ؤلاكخهاصي في ألازحر 

ت الىبري في جغهُا، هى الؿعي التروي لضعم  والثروة اإلادلُت، ولعل مً أبغػ ما ًمحز الخدىالث الخىمٍى

ؤلاؾدثماعاث زانت اإلادلُت، بدىم وىنها جسلم زغوة فعلُت، وجىعىـ على الضازل اإلادلي مً زالٌ 

غ البنى الظاجُت ؤلاكخهاصًت حن ا زلم فغم عمل وجٍُى إلالضعاث وؤلاحخماعُت، وحعمل على جَى

ؤلاكخهاصًت، وهظا على عىـ ما جلىم به ؤلاؾدثماعث الخاعحُت مً ضخ أمىاٌ واإلاكاعهت فلِ في  

جعلها أًًا في  عأؽ اإلااٌ للكغواث اإلاىحىصة فعال، مما ًجعلها غحر أنُلت في بيُت ؤلاكخهاص اإلادلي، ٍو

أن ؤلاؾدثماع حبان أمام هظه خالت مً التركب وال زباث أمام اإلاخغحراث الؿُاؾُت وألامىُت، بدىم وىن 

 .اإلاعُُاث
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ئن الخدضًاث الىبري أما ؤلاؾدثماع اإلادلي التروي هى وحىص مىار غحر مؿخلغ مً الخغحراث الؿُاؾُت 

الضازلُت وؤلاكلُمُت، ئيافت ئلى بغوػ مىافؿت قغؾت مً بعٌ البلضان التي جداٌو حاهضة 

ؾُا، زانت مع مداولت الُىهان جضاعن أػمتها ومع ئؾخلُاباإلؾدثماع، ؾىاءا في أوعبا الكغكُت أو في آ

 .ؾعي الهحن لخىمُت اإلاىاَم الغغبُت فيها

ت مدلُت، حعغف باإلؾدثماع  هظه الخدضًاث حعلذ الخيىمت الترهُت جفىغ حُضا في بضائل ئؾدثماٍع

ً الخلُجُحن ئلى ؾىق العلاع زانت  العلاعي اإلادلي، خُث حعمل الخيىمت الترهُت لجلب اإلاؿدثمٍغ

 .الؿُاحي مىه، مما ٌعؼػ مً فغم زلم الثروة اإلادلُت وصفع عجلت الخىمُت وجدٍغً ؤلاكخهاص

 1. قائمة املزاجع:6
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